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A insuficiência de hábitos e 

práticas de leitura da população 

portuguesa é um facto 

reconhecido e comprovado, que 

só pode ser contrariado por uma 

politica articulada entre os 

Ministérios da Cultura e da 

Educação. Dessa política fará (…) 

parte o incentivo (…) ao 

desenvolvimento de bibliotecas 

escolares, integradas numa rede 

(…) .  
Despacho conjunto n.º43/ME/MC/95, de 29 de Dezembro. 
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Novo cenário de aprendizagem e de 

ambientes de informação são 

complexos e fluidos, conectivos e 

interativos e sem constrangimentos 

temporais e espaciais.  
 

               

Todd, Ross. O que queremos para o futuro da biblioteca. 





A BIBLIOTECA ESCOLAR NO SÉCULO XXI 

 

• Informação organizada; 

• Biblioteca híbrida; 

• Literacias várias; 

• Inclusão; 

• Igualdade de oportunidades; 

• Formação de utilizadores; 

• Criatividade e inovação... 



PROFESSOR BIBLIOTECÁRIO 

 

Em 2009, consigna-se, o cargo de 

professor bibliotecário, fixa-se a sua 

designação e o conteúdo funcional da 

sua missão. 
 

 

Portaria n.º 756/2009 de 14 de julho. 
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Aprender com a biblioteca escolar 



Candidaturas 













Projetos e parcerias 

























literacia estatística 



conhecer a cidade 



saúde oral biblioteca escolar 



catálogos  
bibliográficos 



Projetos e parcerias 

internacionais 



Moçambique 



Timor-Leste 



Canais de 

comunicação externa 











Canais de 

comunicação interna 





Redes concelhias 







http://vdex.ru/upload/shop_1/1/9/4/item_1943/shop_property_file_1943_144.jpg 



As  bibliotecas elegem  a leitura qualquer 

que seja  o seu formato e suporte como o 

grande agente de mudança e de sucesso 

educativo e, portanto, a melhor estratégia 

transversal para desenvolver a 

compreensão em todas as áreas do 

conhecimento.  
   

PORTUGAL. MEC. Gabinete RBE. Aprender com a biblioteca escolar [Em linha]. Lisboa: 

RBE, atual. 20-11-2012. [Consult. 20-10-2015] Disponível em WWW: <URL: 

http://www.rbe.mec.pt/np4/referencial .html>, p.3 



• A leitura indispensável no processo de 

aprendizagem; 

 

• A escola cria ferramentas e habilidades 

para ler o mundo nas suas diversas 

vertentes; 

 

• A escola lugar de aprendizagem das 

diferentes competências da leitura. 



• Uma filosofia educativa partilhada, 

centrada na aprendizagem; 

 

• Uma abordagem centrada no processo; 

 

• Capacitação dos alunos para ligar e 

utilizar as informações para construir a 

sua compreensão pessoal. 
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A biblioteca escolar deve: 

 

• Panificar, realizar e participar em 

atividades de aprendizagem; 

• Formar os alunos nas literacias da 

leitura, dos media e da informação; 

• Explorar, debater, exercer o 

pensamento crítico, partilhar 

conhecimento. 



A biblioteca escolar deve direcionar-se 

para a capacitação, a conectividade, a 

participação, a interatividade e o seu 

resultado/ produto final é a construção do 

conhecimento.  
 

 

Todd, Ross (2011). O que queremos para o futuro das bibliotecas escolares.  





DESAFIOS: 

 

• Bibliotecas flexíveis; 

• Bibliotecas híbridas; 

• Recursos humanos qualificados; 

• Recursos digitais; 

• APPs... 

 

FORMAR LEITORES para o século XXI 

 



DESAFIOS 

 

• Efeitos das tecnologias nas práticas 

quotidianas: 

 

– Novos contextos de aprendizagem; 

– Novas formas de comunicação; 

– Excesso de informação. 



DESAFIOS 

 

• Implicações da tecnologia na memória 

e na aquisição do saber: 

 

– Aprender hoje ; 

– Formar leitores; 

– Formar cidadãos críticos e 

intervenientes. 



DESAFIOS 

 

• Como iremos gerir a nossa  herança 

cultural… 
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